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OBS!: Memorera INTE anteckningarna. De ska användas som riktlinjer. Det är viktigt att du förstår

varje bild då presentationen ska göras med EGNA ord. Om det är något du inte förstår, fråga

utbildningsteamet eller en vuxen (förälder, lärare). 

Fler än en presentatör: 

Hej, vi heter________ och_________. Vi gick vår kurs på akademin i________och__________. 

Vi är glada över att ha fått möjligheten att berätta för er om klimatkrisen och Plant-for-the-Planet och att

utbilda er till Ambassadörer för Klimaträttvisa på den här akademin! 

En presentatör:

Hej, jag heter ____________ och jag är ____ år gammal. Jag kommer från ____________ och har varit

en del av Plant-for-the-Planet i _______ månader/år. Jag gick min kurs på akademin i __________.

Jag är med i Plant-for-the-Planet därför att______________(t. ex. Jag tycker det är viktigt att vi barn är

involverade och inte lämnar allt åt de vuxna). 

Jag är glad för möjligheten att berätta för er om vårt projekt och utbilda er till Ambassadörer för

Klimaträttvisa på den här akademin!
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Vi är två /Jag är en av 21,000 (Observera: kontrollera antalet på vår hemsida) 
ambassadörer för Plant-for-the-Planet. 

Vi är/Jag är en del av en världsomspännande gemenskap av engagerade barn som
planterar träd som en symbol för klimaträttvisa.   
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Förr i tiden trodde vi barn att det handlade om att rädda isbjörnar. Men isbjörnen är 
endast ett av klimatkrisens första offer.
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Egentligen handlar klimatkrisen om människors framtid. Människor är hotade på 
samma sätt som isbjörnen. 

Det kan ni se på den här bilden, där isbjörnar håller skyltar som säger “Rädda 
människan.“ 
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Vi kan redan se konsekvenserna av klimatkrisen. Ett exempel är den här bilden, 
som visar stigande tidvatten och översvämningar i Bangladesh...
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Eller den här bilden, som visar extrem torka i Kina.
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Överallt i världen lider människor av extrema klimatförhållanden. Det är så torrt i 
många områden att skogsbränder startar. Här kan ni se bränder i Ryssland. 
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I många länder runt om i världen är det brist på dricksvatten eller så är det förorenat. 
Den här pojken tittar inte på sin spegelbild, han dricker!
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Världen kan ses på många sätt.  

Här ser du en karta över världen. Ju större yta ett land har, desto större är det på 
den här kartan.  
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Här ser ni samma karta, men den här gången är den förvrängd. De största länderna 
är de med störst befolkning. Till exempel är Asien mycket större och Nordamerika 
mindre.  

Totalt bor 7 miljarder människor på jorden idag.  

Endast 1,2 miljarder bor i det „Rika Norr“.
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På den här kartan är de största länderna de där det körs flest motordrivna fordon. 
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Den här kartan visar er var i världen människor tvingas överleva med mycket litet 
pengar. 1 dollar är ungefär lika mycket värd som 1 euro (10 kronor). 

På den här kartan är Afrika och Asien enorma. Det betyder att dessa två regioner 
har ett mycket stort antal människor som lever på mindre än en dollar om dagen.  

Det är faktiskt så att hälften av världens befolkning överlever på mindre än 2 euro 
om dagen. Kan ni föreställa er det? Vartannat barn lever på mindre än 2 euro (20 
kronor) om dagen.
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Här visas länderna enligt deras CO2 -utsläpp.

Ni ser att Nordamerika och Europa är väldigt stora. Afrika och Sydamerika däremot 
syns inte lika bra. Det betyder att Nordamerika producerar väldigt mycket CO2, och 

att Afrika och Sydamerika i jämförelse producerar väldigt lite.
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Här kan ni se alla fyra kartorna tillsammans.

14



15

Vi såg nyss en förvrängd karta över världsomspännande CO2- utsläpp, men vad är 
egentligen CO2? (Fråga publiken direkt)

Koldioxid, också kallad CO2 , är en växthusgas och en komponent i jordens 
atmosfär. Den är osynlig och finns överallt. Vi kan varken lukta, smaka eller se den. 
Den finns i luften runt omkring oss.  

Det finns andra växthusgaser förutom CO2: metan, lustgas (kväveoxid), fluorerade 
kolväten och svavelhexafluorid (dessa gaser, tillsammans med CO2, är uppräknade i 
Kyotoprotokollet).
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Träd hjälper oss att förvandla CO2 till syre. Träd absorberar solljus, CO2 och vatten. 
Med hjälp av solljuset förvandlar löven CO2 till socker och syre. Sockret förvandlas
därefter till kolhydrater. Människor behöver syre för att kunna andas.  

Den här processen kallas för fotosyntes.  

Träd hjälper också till att svalka omgivningen och erbjuder en livsmiljö för många
sorters växter och djur.

För oss är träden en symbol för klimaträttvisa.
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Det finns huvudsakligen två sätt att producera eller släppa ut CO2. 

CO2 kan framkallas naturligt, till exempel genom vulkanutbrott, skogsbränder eller 
genom ruttnande biomassa i en komposthög. 

Samtidigt beror en stor del av CO2 utsläppen på människorna. Vi producerar 
växthusgaser varje dag med nästan allt vi gör: när saker vi köper produceras, när vi 
åker med ett motordrivet fordon, värmer upp vårt hem eller använder elektronisk 
utrustning. CO2 produceras i jordbruket, trafiken och industrier och genom att 
förbränna olja.

När vi andas släpper vi ut CO2 i atmosfären. Detta är en naturlig process och ska 
därför anses som en naturlig källa till CO2. 
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Det här diagrammet visar hur mycket CO2 som produceras. Den minsta
producenten av CO2- visas till vänster och den största till höger.   

Vi utandas 0.7 kg CO2 om dagen. 

CO2 produceras även när vi skickar e-post och ringer telefonsamtal eftersom
servrarna och telefonnätverket också behöver elektricitet.  

Framställandet och transporten av en enda t-shirt släpper ut CO2. 

Att ta fram 100g nötkött innebär att man måste odla och skörda, ha intensiv 
djurhållning och transportera och lagra kött. Den här processen framkallar mycket
CO2.

De flesta växthusgaser släpps ut när vi åker flygplan. Att resa med tåg, cykel eller

att gå (t ex fotvandra) är bra alternativ.
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Det här diagrammet visar hur mycket CO2 som släpps ut när man reser med en vän
från Berlin till Paris.

Den minsta mängden CO2 produceras när man reser med tåg: 29 kg CO2 per resa.

Om man kör bil från Berlin till Paris produceras det tre gånger mer CO2 (87 kg) 
jämfört med en tågresa (29 kg).

Den största mängden CO2 produceras när man flyger från Berlin till Paris: 121 kg 
CO2. 

Gissa hur många ton CO2 vi människor producerar varje år? Och en person i 
Nordamerika? Någon som vet? (fråga publiken)   
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En person i Noramerika producerar 20 ton CO2 varje år. 

En person i Europa producerar hälften, 10 ton.

En i Kina producerar 6 ton CO2  om året.

En person i Afrika producerar endast ett halvt ton CO2 på ett år. 

Kan ni förstå att en person i Nordamerika producerar 40 gånger mer CO2 än en i 
Afrika? 

Det världsomspännande genomsnittet per person och år är 5 ton CO2 .
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5 ton CO2 per person och år representerar en ökning av genomsnittstemperaturen
med fyra grader Celsius. Om detta händer kommer Grönlandsisen att smälta och 
havsnivån höjas med ca sju meter. 

För att förhindra detta måste vi märkbart reducera produktionen av CO2 -mängden
till max 1,5 ton per person och år. Även om temperaturen skulle öka med två grader 
Celsius skulle detta hjälpa oss att förhindra en katastrof.  

På den här bilden kan ni se med hur många ton var och en av oss måste minska sitt
utsläpp. Varje person i Nordamerika måste minska sitt utsläpp med 18.5 ton, varje
person i Europa med 8.5 ton och varje person i Kina med 4.5 ton. Eftersom en 
person i Afrika endast producerar ett halvt ton CO2, behöver han eller hon inte
minska sitt utsläpp alls.
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Metan är en växthusgas (CH4). Kor och nötkreatur producerar en stor mängd metan. 
Det är därför en intensiv djurhållning också ökar den globala uppvärmningen och 
klimatkrisen. 
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Men vad har människors CO2-utsläpp att göra med klimatkrisen? Och framför allt, 
vad har det att göra med världens genomsnittstemperatur?

Har ni hört talas om växthuseffekten? För er som inte vet vad det är så fungerar 
växthuseffekten enligt följande princip... 
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På den här bilden kan ni se jorden utan en atmosfär. Atmosfären är ett 
genomskinligt gastäcke som omringar planeter. Det är grunden för allt liv på jorden. 
Om vi inte hade haft någon atmosfär, som på bilden, skulle alla solstrålar som kom 
ner på jorden omedelbart reflekteras tillbaka till rymden. Det skulle då bli för kallt för 
oss att bo på jorden då genomsnittstemperaturen skulle ligga på minus 18 grader 
Celsius. 
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Men som tur är har vi en atmosfär. Det är ett mycket tunt lager runt jorden. 

Solstrålar kommer ner på jorden genom atmosfären. Vissa strålar reflekteras bort 
från jorden och tillbaka upp i rymden, men inte alla. En del värmestrålar fastnar i 
atmosfären, vilket är bra, eftersom vi inte skulle kunna leva på jorden om det inte 
vore så. 

Men hur sker egentligen uppvärmningen? (retorikfråga eller direkt till publiken) 

Anledningen till detta är växthuseffekten. Växthusgaser, som inkluderar metan och 
CO2, är involverade i växthuseffekten. Båda är osynliga och finns överallt. 
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Växthusgaser gör att atmosfären blir tjockare. Desto tjockare atmosfären är desto mindre 

solvärme eller strålning kan åka tillbaka till rymden, vilket höjer temperaturen.  

Ni kan också jämföra detta med att använda flera lager kläder. Vad händer om ni är i ett rum 

som redan har en lagom temperatur och ni tar på er en extra tröja, en tjock jacka, en 

yllemössa, en halsduk och vantar? Efter ett tag börjar ni att svettas. Ni är för varmt klädda. 

Lagret kläder är för tjockt och er kroppsvärme kan inte komma ut.  

En ökad nivå av CO2 resulterar i en ännu tjockare atmosfär. Detta gör att mindre strålning 

åker tillbaka till rymden och jorden värms upp. Vi kallar detta för “klimatkrisen.“ 
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Pga människors höga produktionsnivåer av växthusgaser så 
har världens genomsnittstemperatur ökat med ca 1 grad 
Celsius de senaste hundra åren. Det låter inte mycket, men 
effekten av den globala uppvärmningen kan redan ses, till 
exempel, genom att titta på smältningen av glaciärerna.   

Här ser ni tre bilder av samma glaciär. Bilderna togs under 
olika år. På endast 60 år har glaciären försvunnit helt. Endast 
en sjö återstår. 
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Nu ska vi ta en närmare titt på den norra delen av vår jord. Här kan ni se den 
Arktiska havsisen och Grönlandsisen. De ligger precis bredvid varandra.  

Vet ni vad skillnaden är mellan den Arktiska havsisen och Grönlandsisen?  
(retorikfråga eller direkt till publiken) 

Den Arktiska havsisen flyter i vattnet. Om den smälter höjs inte havsnivån. Det är 
som ett glas apelsinjuice med isbitar. Glaset med apelsinjuice rinner inte över när 
isen smälter. 

Grönlandsisen däremot ligger på land. Om den smälter kommer vattnet att rinna ner 
i havet och havsnivån öka. 

Vet ni vad den andra skillnaden är? (retorikfråga eller direkt till publiken)

Den Arktiska havsisen är bara två meter tjock, medan Grönlandsisen är två 
kilometer tjock. Därför kan vi tänka oss vilken enorm effekt det skulle ha på 
havsnivån om den två kilometer tjocka Grönlandsisen smälte, havsnivån skulle 
kunna höjas med sju meter. Nästan varannan människa, eller 40% av världens 
befolkning, skulle bli av med sina hem! 

Och detta kommer att hända om genomsnittstemperaturen ökar med endast 4 
grader Celsius!  
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Här kan ni se ett exempel på global uppvärmning.  

Bilden visar den Arktiska havsisen och Grönlandsisen på Nordpolen som det såg ut 
1980. 

KÄLLA: NASA Goddard - minimum yta av Arktisk havsis från September 1980 
(http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003400/a003464/index.html)
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Och så här såg den Arktiska havsisen ut 2007, 
endast 30 år senare. Nästan hälften av den 
Arktiska havsisen har smält. Grönlandsisen finns 
fortfarande kvar. 

KÄLLA: NASA Goddard - minimum ytaav 
Arktisk havsis frånSeptember 2007 
(http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003400/
a003464/index.html)
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Smältningen av den Arktiska havsisen kanske inte leder till en höjning av havsnivån, 
men det betyder inte att andra viktiga funktioner inte förloras när den smälter. 

Snö och is reflekterar solljuset som en enorm spegel: nästan alla solstrålar 
reflekteras och skickas tillbaka ut i rymden innan de kan värma upp jorden. Den här 

processen kallas för reflektivitetspotential . 
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Om dessa enorma spegelliknande ytor smälter däremot kommer “jordens kylare“ 
försvinna. Mörka ytor är mindre reflekterbara och absorberar mer solenergi än 
ljusare ytor, som is. Om isen smälter och solen skiner på vattnet så absorberar 
vattnet 90% mer värmestrålar. Den här värmen stannar då i jordens system. 

Istället för en kylare med is skulle vi ha en enorm ugn på Nordpolen. Sen skulle 
fastlandets glaciärer, särskilt den intilligande Grönlandsisen, smälta ännu 
snabbare.Och detta skulle höja havsnivån ännu snabbare.  
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Om världens genomsnittstemperatur ökar med fyra grader Celsius skulle 
Grönlandsisen smälta och havsnivån höjas med ungefär sju meter. Här följer en 
karta över Europa. Stora kustområden skulle svämma över som ni kan se i ljusblå 
färg på kartan.   

Nästan varannan människa skulle påverkas av att havsnivån höjdes eftersom 40% 
av jordens befolkning bor nära kusten. Både städer och hela öar skulle försvinna. 
Människor skulle förlora sina hem och behöva hitta ett nytt hem i ett annat land! De 
skulle bli klimatflyktingar. 
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Så här skulle det kunna se ut om klimatflyktingar behövde söka efter ett nytt hem. 
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Hur kan vi egentligen veta hur mycket CO2 det fanns i atmosfären förr i tiden? (fråga 
publiken)

Vetenskapsmän borrar iskärneprover för att mäta mängden CO2. För att göra detta 
tar de kärnprover ur isen, som att dra ut korken på en flaska.   

Så här ser dessa iskärnprov ut. Iskärnproven läses ungefär som årsringar på ett 
träd. Varje år formas ett lager på toppen av isen, precis som en årsring på ett träd. 
Små luftbubblor från 100 eller t o m 1000 år sedan har fastnat i isen. 
Vetenskapsmän granskar dessa luftbubblor i ett labboratorium och kan fastställa vad 
luften innehöll för flera år sedan. Detta gör det också möjligt för dem att fastställa 
hur mycket CO2 som fanns i luften på den tiden.  

Vetenskapsmännen skapar diagram för att bättre förstå dessa värden. 
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Det här diagrammet visar forskares upptäckter. På den vågräta delen kan ni se en 
tidslinje som går rätt långt bak i tiden.

Den lodräta delen visar temperaturändringar (svart linje) och CO2 innehåll (blå linje) 
under många år.  

Mängden CO2 i atmosfären mäts i “partiklar per miljon“ och förkortas ppm. Ppm-
värdet visar hur många CO2 partiklar som finns i en miljon luftpartiklar. Luften vi 
andas är en blandning av olika gaser vilkas komposition kan variera. Forskare har 
upptäckt att under de senaste 600,000 åren har mängden CO2 i luften aldrig varit 
högre än 280 ppm. Men i dagsläget är nivåerna högre än 385 ppm! 

Om vi fortsätter att producera ett genomsnitt på fem ton CO2 per person i världen, 
som vi har gjort hittills, anser forskare att mängden CO2 skulle stiga till 600 ppm 
under de kommande 40 åren. Det skulle vara nästan dubbelt så mycket som i 
dagsläget.

Ett högre ppm värde innebär en större mängd CO2 i luften. Det leder till en större 
växthuseffekt och höjer den globala temperaturen! Bilden visar att situationen aldrig 
har varit så extrem som nu. 

36



37

Ni har nu lärt er en massa om klimatkrisen.  

Men vet ni egentligen vad Plant-for-the-Planet är och hur det skapades? 
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2007 skulle Felix göra en presentation om klimatkrisen för sin klass. För att 
förbereda sig tittade Felix på Al Gores film  En obekväm sanning. Genom att göra 
ytterligare undersökningar på internet snubblade han över historien om  Wangari 
Maathai, en Nobelfredspristagare från Kenya (i Afrika). Hon planterade 30 miljoner 
träd under 30 år och hjälpte på det sättet många andra kvinnor i Afrika.  

Wangari Maathai är vår förebild. Tyvärr gick hon bort i  September 2011, men vi tar 
hennes idé vidare! 
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Felix avslutade sin presentation med meningen: Låt oss plantera en miljon träd i 
varje land i världen. Hans lärare tyckte att hans idé var lysande och skickade honom 
till andra klasser för att göra sin presentation. Hans rektor skickade honom till andra 
skolområden. Efter det ville många elever stödja Felix och började plantera träd. 

Det första trädet planterades mittemot Felix skola i Starnberg, 2 månader efter Felix 
presentation. Ytterligare planteringsaktiviteter följde snabbt efter i andra skolor, och 
en tävling startade för att se vem som kunde plantera flest träd: 100, 500 eller t o m 
1000 träd.  

Ni kan se hur många träd Plant-for-the-Planet har planterat hittills genom att gå in 
på den världsomspännande trädräkningen på vår hemsida.  
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2008 valdes Felix in i juniorstyrelsen för Förenta Nationernas Miljöprogram (UNEP). 
Han fick göra sin presentation inför 800 barn från 100 länder under den 
Internationella Barn- och Ungdomskonferensen i Sydkorea. Felix berättade om 
aktiviteterna i Tyskland. Till slut bad Felix alla de som ville plantera en miljon träd i 
sitt land att komma upp på scenen. 

Felix hoppades att kanske tre eller fyra barn skulle gå upp på scenen och ge sitt 
löfte, men ingen rörde på sig under de första tio sekunderna. Då gick en flicka från 
Indien upp på scenen, två sekunder senare gick en pojke från Sydkorea upp på 
scenen och inom 3 minuter fanns det 500 barn från 58 länder uppe på scenen och 
gav sitt löfte om att plantera träd i sina hemländer. 
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Träd nummer en miljon planterades den 4:e maj 2010 i Petersburg nära Bonn. Vi 
fick hjälp av Norbert Röttgen, den dåvarande tyska miljöministern, liksom av 45 
andra europeiska miljöministrar. De skulle mötas i Bonn för att tillsammans 
förbereda sig för COP16, Klimatförändringskonferensen i Cancún. År 2012 hade vi 
planterat nästan tre miljoner träd i Tyskland. 
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Under de senaste åren har Felix talat med många kända och viktiga vuxna som 
stödjer honom. 

Känner ni igen någon på de här bilderna? (Fråga publiken) 

Längst upp till höger ser ni en bild på Felix med Al Gore. Al Gore var 
presidentkandidat för USA år 2000, men han blev inte vald. Han fokuserade sina 
ansträngningar på världens klimatkris, gjorde presentationer och skrev böcker. En 
av hans böcker är mycket känd och blev också en film. Den heter En obekväm 

sanning.

Längst ner till vänster ser ni en bild på Felix med Kofi Annan. Kofi Annan är den fd 
Generalsekreteraren för Förenta Natonerna  (FN:s ledare). Han engagerar sig för att 
skapa en bättre och fredligare värld för vilket han fick Nobels Fredspris. 
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Även Förenta Nationernas Miljöprogram (UNEP) litar på och stödjer Plant-for-the-

Planet: den 7:e december 2011 fick Plant-for-the-Planet “Tre Miljarder Kampanjen“ 
och därmed ansvaret för den officiella, världsomspännande trädräkningen. Det är nu 
vårt ansvar att plantera de träd som världen behöver. 
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År 2013 deltog barn från fler än 100 länder i  Plant-for-the-Planet.

Felix är inte längre den ende som gör presentationer. Många barn i Tyskland, 
Österrike, Italien, Mexiko och andra länder gör presentationer, planterar träd och är 
engagerade i Plant-for-the-Planet. De, precis som ni idag, utbildades till 

Ambassadörer för Klimaträttvisa.
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Sommaren 2013 hade vi mer än 21,000 utbildade 
ambassadörer.

(Obs: Kontrollera antalet ambassadörer på vår 
hemsida http://www.plant-for-the-
planet.org/de/academy/ambassador)
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Våra akademier har hållts  på nästan alla kontinenter. Dessa bilder kommer från 
akademier i Afrika, Sydamerika, Asien och Europa. Akademier har också hållts i 
Nordamerika. 
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Vi barn har också skrivit en bok tillsammans:   Träd för Träd  (på tyska, “Baum für 
Baum – Jetzt retten wir Kinder die Welt!“). Den förklarar exakt hur allt det här 
började, vad Plant-for-the-Planet är och hur en akademi drivs. Boken finns tillgänglig 
på tyska, engelska, spanska, italienska, franska och portuguisiska.  
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År 2011 lanserade vi vår egen choklad  – “Förändringschokladen.”

Produktionen av 100g choklad framkallar 300g CO2. För att jämna ut det här CO2 
utsläppet kommer vi och kakaoodlarna plantera träd. 

Vi vill att kakaoodlarnas barn ska kunna gå i skolan istället för att plocka kakaobönor 
åt oss. Vår choklad görs exakt som vi barn skulle göra varje produkt: rättvist och 
klimatneutralt. Därför är vår choklad en äkta “barnchoklad.“ 

Sedan september 2013 finns det en ekologisk version av „Förändringschokladen“ i 
affärer i Tyskland, Österrike och Schweiz. 

Kanske chokladen kommer att finnas tillgänglig också i ert land snart. 
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I Mars 2011 skapades Plant-for-the-Planet Foundation.

Vår Globala Styrelse väljs en gång om året. Den består av 14 barn i Barnens 
Styrelse och 14 ungdomar i Ungdomarnas Styrelse. Den inkluderar också en vuxen 
som är oumbärlig för särskilda uppgifter, som finansiella och juridiska frågor, som 
man måste vara myndig för att hantera.  

På den här bilden kan ni se barnens styrelse för år 2013/2014. 
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På den här bilden ser ni Ungdomarnas Styrelse för år 2013/2014. 

Barnen och ungdomarna i den Globala Styrelsen övervakar de världsomspännande 
aktiviteterna från studentinitiativen och fastställer stiftelsens riktlinjer. 
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Vår Globala Styrelse har två viktiga mål till 2020.  

Vårt första mål är att genomföra vår 3-Punkts-Plan. Ni kommer att lära er mer om 
den på nästa bild. 

Vårt andra mål är att undervisa 1 miljon ambassadörer för klimaträttvisa i hela 
världen innan 2020 och därigenom skapa ett världsomspännande nätverk.   
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Genom världsomspännande samtal har barnen och ungdomarna utvecklat en “3-
Punkts-Plan“ för att rädda vår framtid.  

I den här 3-Punkts-Planen förklarar vi hur barn och ungdomar kommer att rädda 
världen.

(1) genom att plantera 1,000 miljarder träd

(2) genom att lämna fossila bränslen i marken. 

(3) genom att bekämpa fattigdom med klimaträttvisa
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Vi ber om att 1,000 miljarder träd planteras runt om i världen. Träden kommer att 
fungera som en extra naturlig kolsänka och binda ytterligare 10 miljarder ton CO2
varje år. 

Hur mycket tror ni att 10 miljarder ton CO2 är? Hur många gånger kan man flyga 
fram och tillbaka mellan Frankfurt och New York innan man har producerat 10 
miljarder ton? 10 gånger, 100 gånger, 1,000 gånger eller mer?  (fråga publiken) 

2.5 miljarder gånger! De 10 miljarderna ton CO2 är lite som en “tidjoker“ som ger oss 
en buffert för att minska CO2 utsläppet.

Till en början låter 1,000 miljarder träd extremt mycket, men det är det faktiskt inte. 
År 2009 planterade Kina 2,7 miljarder träd som en del av “UNEP Miljarder Träd 
Kampanjen.“ 1,000 miljarder är också antalet träd som sågades ned under de 
senaste 100 åren och som aldrig planterades om. 1,000 miljarder träd låter 
fortfarande som många men vi kan enkelt uppnå det här antalet om varje människa 
planterar 150 träd. Naturligtvis kan fler träd än så planteras. 

Vi barn har redan börjat plantera träd i varje land i världen.  
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Den andra punkten är att vi barn ber om att fossila bränslen (t ex naturgas, kol och 
råolja) inte används till energi eftersom teknologin för en framtid fri från CO2.redan 
existerar. Energi kan erhållas från vind, sol och vatten. Världen måste erhålla 100% 
av dess energi från naturliga källor och utan kärnkraftverk senast 2050.

BAKGRUNDSINFORMATION: 

Källa: Pressmeddelande från Tysklands Federala Miljödepartement, Juli 2010 
(http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/2010/pd10-
039_energieziel_2050_100_prozent_strom_aus_erneuerbaren_quellen.htm) 
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Som den tredje punkten ber vi om att fattigdom bekämpas med klimaträttvisa. 
Klimaträttvisa betyder att alla människor i världen har samma rättigheter angående 
CO2 utsläpp.  

För att begränsa ytterligare uppvärmning med två grader Celsius har forskare räknat 
ut att vi endast får producera 600 miljarder ton till av CO2 fram till 2050. 

Men varför exakt 2 grader Celsius? (fråga publiken)

Vi måste begränsa uppvärmningen med 2 grader Celsius fram till 2050 därför att 
annars kommer Grönlandsisen att smälta och havsnivån att stiga med ungefär 7 
meter. Därför är 2 grader Celsius gränsen vi inte får gå över innan 2050. 

För oss barn finns det endast en lösning, varje människa i världen har rätt att 
producera samma mängd CO2. Nu ska vi göra lite matematik: 600 miljarder ton 
dividerat på 40 år (räknat från 2010 till 2050) och sen på världens befolkning (ca 10 
miljarder människor år 2050), lika fördelade, ger oss 1.5 ton per person och år. 

Den som vill producera mer  CO2 måste köpa rättigheterna av andra som inte har 
använt sig av sina 1.5 ton. Detta gör att den totala mängden CO2 utsläpp inte 
kommer att öka utan bytas ut. 

BAKGRUNDSINFORMATION:

Källa: German Scientific Advisory Council on Global Change (WBGU) 
(http://www.wbgu.de/fileadmin/templates/dateien/veroeffentlichungen/factsheets/fs2
009-fs3/wbgu_factsheet_3.pdf)
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På den här kartan representerar molnen den jämlika fördelningen av CO2 utsläpp. 

Varje människa får endast producera 1.5 ton per år. 
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Egentligen existerar det en ojämnlik fördelning av CO2 utsläpp. Människorna i 
Europa och Nordamerika producerar mer CO2 per år än, till exempel, människorna i 
Afrika. 
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Människor i Europa skulle kunna köpa oanvända rättigheter från människorna i 
Afrika. På så sätt skulle människorna i Afrika ha mer pengar och vi skulle utjämna 
våra alldeles för höga CO2 utsläpp med de köpta rättigheterna. Totala mängden CO2
utsläpp skulle inte öka. Istället byter vi ut pengar mot CO2 rättigheter. 
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Människor i Afrika byter på det här sättet ut sina oanvända CO2 utsläppsrättigheter 
mot pengar för att kunna investera i mat, utbildning, hälsovård och cleantech (ren 
teknik).  

Många anser att det inte är rättvist, att de rika köper allt från de fattiga. Men 
människorna i Afrika behöver inte sälja sina rättigheter och priset fastställs av 
marknaden och kommer att bli rätt högt när föroreningsrättigheterna begränsas till 
1.5 ton per person och år i hela världen. Dessutom producerar vi just nu mycket mer 

CO2 utan att betala något för det.
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Vi vet att enbart prat inte kommer att lösa våra problem, därför startade vi 
kampanjen „Sluta prata. Börja Plantera.“  

För att de vuxna ska lyssna på oss behöver vi stöd från vuxna. Desto mer känd en 
människa är, desto lättare är det att sprida vårt meddelande runt om i världen. 

Många kända människor stödjer oss redan. De kommer från många olika länder i 
världen.
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Här ser ni Felix med supermodellen Gisele Bündschen.
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Här ser ni Prins Albert II av Monaco och en sångare i The Black Eyed Peas 
apl.de.ap, a singer in the Black Eyed Peas.
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…och många fler.
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Bilderna om “Sluta Prata. Börja Plantera“ med kända människor är särskilt 
intressanta för medierna.

Här ser ni Spaniens Kronprins tillsamman med Felix på förstasidan av en spansk 
dagstidning. Vi kan sprida vårt budskap via media genom den här typen av 
aktiviteter.

Desto mer uppmärksamhet vi får från medierna desto mer människor upptäcker 
Plant-for-the-Planet.  
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…Och det är bara början…
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Ni kanske nu undrar vad ni kan göra. Alla kan bli involverade och hjälpa till!
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Till exempel skulle ni kunna göra en presentation eller en intervju. 

Ni skulle kunna ta en “Sluta Prata, Börja Plantera“ bild med en känd människa.

Om ni vill kan ni bli co-moderatorer på våra akademier.
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Ni skulle kunna göra ett trädlöfte eller en träddonation. Till exempel, genom att slå 
vad om vem som planterar flest träd eller anordna Löpvarv för Träden.
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Som ambassadör för Plant-for-the-Planet tar ni tag i saken att rädda er framtid. 
Genom politiska aktiviteter kan ni bli uppmärksammade av de som tar viktiga beslut. 
Till exempel, genom att anordna en demonstration.   
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Ni skulle kunna sätta upp ett informationsstånd för att göra reklam för vår bok “Träd 
för Träd“ eller för att erbjuda en provsmakning av chokladen. Det finns inga gränser 
för er kreativitet! 
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Tack så mycket för er uppmärksamhet!

Nu är det dags för debatt och era frågor. Finns det något ni inte riktigt förstår? Finns 
det något ni skulle vilja veta mer om? 
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